Livförsäkring
Anmälan/Ändring av förmånstagare
Ansvarig säljare
Ansvarigt clearingnumer

Användarid

Utskriftsdatum

Försäkringsnummer

Postkod

Försäkringstagare
Namn

Personnummer

Skriv ut

Det alternativ som ska gälla har jag markerat med kryss. OBS! Endast ett av alternativen får användas.
Väljer du 21 eller 22 får inga strykningar eller tillägg göras eftersom formuleringen är fastställd.

Återställ

Försäkringen gäller med villkorat förordnande:
21 Make/sambo eller, om sådan ej finns, barn eller om jämväl sådana saknas, arvingar.
För ändring av det villkorade förordnandet kryssa i val nedan.
Försäkringstagarens barn eller, om sådana saknas, make/sambo eller, om sådan ej finns,
22 försäkringstagarens arvingar.
99 Annat förordnande som anges nedan
Ange förmånstagarens namn och personnummer. Om mer än en förmånstagare anmäls bör fördelningen anges i procent.

Upplysningar om förmånstagarförordnande
Vem som helst kan insättas som förmånstagare även juridisk person.
Förordnandet kan återkallas eller ändras. Förmånstagare kan inte
insättas genom testamente.
Om inte något annat framgår av förordnandet innebär nedanstående
begrepp följande:
Med make avses den med vilken försäkringstagaren vid sin död var
gift med. Förordnande till förmån för make mister således sin verkan
vid äktenskapsskillnad samt även under betänketid för äktenskapsskillnad, såvitt inte försäkringstagaren skriftligen meddelat Nordea Liv
& Pension annat. Med förordnandet make avses även partner i ett
registrerat partnerskap.
Med sambo avses man eller kvinna som sammanbor med försäkringstagaren under förutsättning att ingen av dem är gift och att de
sammanlever under äktenskapsliknande förhållanden.

Försäkringstagarens underskrift

Med barn avses försäkringstagarens barn, som enligt lag har arvsrätt
efter denne, vare sig de är födda inom eller utom äktenskap. I avlidet
barns ställe inträder dess avkomlingar. Uttrycket barn omfattar även
adoptivbarn och dess avkomlingar, men inte styvbarn eller fosterbarn.
Vid förordnande till make/sambo och barn tillfaller hälften av utfallande belopp den efterlevande maken/sambon medan den andra
hälften fördelas lika mellan barnen.
Om förmånstagaren avlidit eller avstår från sin rätt inträder de närmast efter denna berättigad som förmånstagare. Om detta förordnande inte kan verkställas vid inträffat dödsfall enligt sin lydelse, ska
det i försäkringsvillkoren angivna förordnandet gälla.
Efterlämnar försäkringstagaren make eller bröstarvinge och skulle en
tillämpning av förmånstagarförordnandet leda till ett resultat som är
oskäligt mot någon av dem, kan förordnandet jämkas så att försäkringsbeloppet helt eller delvis tillfaller maken eller bröstarvinge.
Vid förordnande till arvingar fördelas utfallande belopp enligt ärvdabalkens regler om arv.
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Till Nordea Liv & Pension, L4440, 105 71 Stockholm eller något av Nordeas kontor f v b Nordea Liv & Pension.
Nordea Livförsäkring Sverige AB (publ) Orgnr 516401-8508
Postadress: Nordea Liv & Pension, 105 71 Stockholm
Telefon 0771-470 470 www.nordealivochpension.se
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